
Casinomedewerker (M/V) Nederweert (8-40 uur) 
 
Ben jij een persoon die makkelijk een praatje maakt en energie krijgt van gasten die een gezellige dag 
of avond uit beleven? Ben jij die ene alleskunner die niks uit de weg gaat en het niet erg vind om 
tijdens zowel dag- als avonduren te werken? Ben jij een echte teamplayer die tegelijkertijd de gasten 
een veilig en verantwoord uitje bezorgd? 
 

Mooi! Dan zoeken wij jou! 
 
Voor ons Casino in Nederweert zoeken wij een vriendelijke, hardwerkende, spontane, 
enthousiasmerende WINNER!  
 
Zo ziet jouw dag er uit 
Vandaag heb jij een dagdienst. Je komt ’s ochtends aan bij de vestiging en je zet eerst een kopje 
koffie en maakt een praatje met je collega’s. Je bespreekt de leuke acties die gisteren zijn gehouden. 
De bingo blijkt een groot succes te zijn geweest en je collega heeft een gast enorm blij gemaakt met 
een prijs. Daarna bespreek je de acties die vandaag plaatsvinden en nadat je je kop koffie op hebt 
loop je een rondje in het casino om te kijken of alles klaarstaat voor de eerste gasten. Tijdens je 
dienst ontvang je de gasten die binnenkomen. Je neemt hun jas aan en maakt een praatje. Je merkt 
dat er een gast binnenkomt die er voor de aller eerste keer is. Je loopt met deze gast een rondje door 
het casino en legt het WIN-concept uit. Je vraagt of deze persoon iets te drinken lust en je wijst hem 
er op dat de lunch over een half uurtje klaarstaat. Je bent net klaar met de uitleg wanneer je harde 
muziek hoort. De Jackpot is gevallen! Leuk! Jij mag een gast heel blij maken met een aanzienlijk 
geldbedrag. Je overhandigt het geld aan een echtpaar dat het bedrag gewonnen heeft. Na je dienst 
draag je het werk over aan je collega die de avonddienst draait. Je gaat met een voldaan gevoel naar 
huis en denkt nog even terug aan het echtpaar dat je zo blij hebt gemaakt. 
 
Organisatie 
Entergaming beheert onder de naam WIN Casino’s een aantal grote casino en amusementscentra 
met kans- en behendigheidsspelen. Met een flexibel, gedreven en verantwoordelijk team kun jij daar 
onderdeel van uitmaken. 
 
Wij zoeken een WINNER met: 

- Minimaal een VMBO-diploma en/of werkervaring in de horeca op zak 
- Minimaal 21 jarige leeftijd 
- Een verzorgde uitstraling 
- Zeer servicegerichte instelling 
- Onbesproken gedrag 
- Bereidheid om op onregelmatige tijden te werken  
- Bereidheid om in weekenden en op feestdagen te werken 

 
Jij WINT gegarandeerd bij ons: 

- Salaris natuurlijk 
- Een pensioenopbouw 
- Een erg leuk team om mee te werken 
- Super nette kleding 
- Altijd ruimte voor eigen inbreng en ideeën 

 
Ben jij de WINNER die wij zoeken? Solliciteer dan nu! Stuur je CV en jouw WINNERS mentaliteit naar 
info@entergaming.nl en wie weet ben jij onze nieuwe collega bij WIN Casino’s Nederweert! 

mailto:info@entergaming.nl

